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1.
Opakování – Pravopis u, ú, ů

z žený svetr

bez ročná p jčka

kr tí maso

k l v plotě 

kyprá p da

p jdeme do kina

nahor  a dol

levná dr bež

mnoho obraz

rychlý sk tr

bílé igl

drahá manik ra

vy čtujeme peníze

tvar troj helník

d ležitá sch zka

málo pytl  brambor

pr kaz totožnosti

ne navný so peř

bližovat slabším

roztrhaný brousek

zítra je terý

běhnout maraton

čistý brus

zánět cha

chvácený divák

cpaný odpad

chytit se na dici

zené maso

oheň hasínal

stí nad Labem

černé hlí

jasnit si cíl

krojený krajíc

hlemýždí lita

velký ličník

čisté myvadlo

plná změna

dolí v horách

skalní so těska

sesterské po to

holubí vrk

ko řové signály

p lka rohlík

roh stol

obecní řad

rozbitá chytka

cta k rodič m

silný der

pravý hel

domácí kol

jarní klid

ryvek z knihy

tv j kabát

r zná řešení

Doplň u/ú/ů.

z 20 z 19 z 22
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1.
Opakování – Vlastní jména

Doplň velká, nebo malá písmena.

(m/M) arkovo auto

(h/H) ra (d/D) omino

(u/U) šní (l/L) ékař

(f/F) erda  

(m/M) ravenec

(z/Z) ubní (p/P) asta  

(c/C) olgate

(v/V) ysoké (t/T) atry

(k/K) líště  

(o/O) becné

(e/E) skymák  

z (a/A) ljašky

(k/K) atčina kniha

(u/U) lice (n/N) a  

(h/H) radbách

(s/S) luneční paprsky

(j/J) ižní (m/M) orava

(e/E) vropská  

(u/U) nie

(j/J) irkovy hodinky

(s/S) pojené (s/S) táty  
(a/A) merické

(p/P) ražský hrad

svítil (m/M) ěsíc

(m/M) ěsíc  
a (s/S) lunce

(m/M) ěsíc (ř/Ř) íjen

řeka (o/O) hře

(h/H) ostinec (u/U)   
(v/V) elkého (l/L) va

zastávka (u/U)   
(n/N) emocnice

(z/Z) ákladní  
(š/Š) kola

(a/A) uto (š/Š) koda  
(o/O) ctavia

(t/T) ulipány  
a (r/R) ůže

(o/O) stravská univerzita

Kraj (v/V) ysočina

pes (a/A) lík

město (p/P) elhřimov

(k/K) očka (p/P) ecka

(f/F) rancouzské pokrmy

(e/E) vropa

(e/E) vropská hora

(p/P) ravidla českého 
pravopisu

kino (c/C) inestar

akce (p/P) rotestantů

ulice (p/P) ředpolní

(č/Č) eské  
(b/B) udějovice

(g/G) alaxie

ZOO (z/Z) lín

(š/Š) tědrý (d/D) en

město (k/K) ladno

z 20 z 23 z 26
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2.
Vyjmenovaná a příbuzná slova po P, S a V 

Doplň i, í/y, ý.

z 18z 18z 18

přežv kavec

v r ve vaně

v r na stromě

pov sávej koberec

ranní sv tání

v ckrát to nedělej

v lil to na podlahu

nejsou zv klí 

rozlehlá v nice

neumí v myk

psi v li na měsíc

v soká budova

kostelní v žka

ov vat v horku

v lová čtvrť

rodinná zv klost

malá v ska

sladká žv kačka

nas pat zrní

s lný muž

měs ční plat

s kora koňadra

s rová mísa

nápoj s rovátka

kyselina s rová

asfaltová s lnice

dostatečně s tý

řízek byl s rový

slabě s pal

mnoho ús lí

prvorozený s n

shořelá s rka

s chravé počasí

barva ještě us chá

nes čkuj pořád

pros nec se blíží

klop tal do schodů

p škotové těsto

známá p snička

zp toval svědomí

příliš p šný

netop ří let

op lený květ

třp tivé perly

odp kává si trest

velký přep ch

dop sní papír

ptačí p rko

vůně p voněk

trhat p r

p tný režim

čep řil se

kabát z p tloviny

hrad z p sku
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2.
Vyjmenovaná a příbuzná slova po Z 

Opakování

vysoká z dka, letiště Ruz ně, vyz vat k úhradě, vtipný jaz kolam,  

oz m se seje na poli, po létu je podz m, cizí jaz k, první mraz k,  

vstal brz , usnula brz čko, odjel do ciz ny, jaz ková učebna, nez vej 

nudou, ruz ňské nádraží, cizojaz čná soutěž, z tra nepřijdu, dívka Z ta, 

Honz kova cesta, poz tří  se stavte, doraz t do cíle, tupě z ral, maminka 

je Z na, naz vá se liška obecná, Líz no kolo, naprostý ciz nec, minerál  

z nek, poz nkovaný plech, z momřivý, nez rej na ni, oz vá se ozvěna, 

nevyplazuj jaz k, vyz vat k souboji, s ciz  osobou, sáček roz nek

sb ráme kaštany, pl šový medvěd, snížený odb t, b l se za pravdu,  

z vat únavou, f zika, doma b l pozdě, jiná možnost nezb vá, s dlo 

prez denta, výhodná nab dka, odb la půlnoc, f z kální jev, hlas tá 

hudba, živé b tosti, p lník na nehty, v Praze už neb dlí, l žařský zájezd, 

krásný m naret, statný chlap k, dodržujeme ob čeje, velký l chotník, 

odem kat branku, hlasitě p pat, l bové maso, Rob nův kamarád, tekuté 

m dlo, známý sp sovatel,  m krofon,               zmateně pob hal, v skočit, 

vánoční úkl d

z 34

z 33

Doplň i, í/y, ý.
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4.
Předpony a předložky

Doplň předpony roz-, bez-, vz-, nebo předložku bez.  
Předložky podtrhni.

1)  žhavené  uhlí, krásná pomínka, vadný večírek,  

vlasů vypadá mladší, sudek soudu, všichni pažíme, 

utekl placení, krojit dort, významná lež, vázal 

si tkaničku, útěšný vzlykot, kázal po telefonu, nestihl se 

koukat, esné noci, dav se utekl, ne mohl se 

na odpor, vařená rýže, odešel peněženky, polcená 

osobnost, káva cukru, nečekaná poura, edný nápoj, 

půlit rohlík, důvěrný tah, močený papír, pes  

vodítka,  edmul se pýchou

2)  zubů se špatně kouše, letadlo létlo, jsem práce, 

smutně dychal, vlasý dědeček, úkol chyby, děti jsou 

pustilé, pečně přejít cestu, lehce se bouřil,  

hádali se, platný dárek, bil sklenici, hlasu 

nemůžu učit, je to chybný člověk, celý se zářil,  

starostné dětství, purné dítě, potichu se dálil, 

hotovostní příjem, přišel ápětí, konkurenční výhra, 

balil dárky, vyšel deštníku, kontaktní karta, ustavičně 

lykal, ne poznal rostliny

z 27

z 26
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4.
Předpony a předložky

Doplň předpony roz-, bez-, vz-, nebo předložku bez.  
Předložky podtrhni.

válené těsto

stavba se padla

velké planutí 

kopal hromadu

pomeň si

kázal po kamarádovi

vypukla poura 

poutal peklo

lámaná lavice

je charakterní 

dováděné kotě

pokoj hodin 

obratlý živočich

koukal se 

tebe tam nejdu

odjel něj

zásadoví lidé

tahovačná povaha

lepená obálka

rychle se dálil  

bylo větří 

nášel se nahoře

mladí bouřenci 

topená kamna

páteřný jedinec

mysli si to

je v pečí 

bouřená řeka

nešený král

sněhulák tál

vody se nedá žít

odešla klíčů

z 14 z 18
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6.
Koncovky podstatných jmen rodu ženského – doplň i, í/y, ý.

výlet do Prah

žije ve skromnost

plný ctižádost

bez lítost

žluté hrušk

koš s broskvem

v indiánské vesnic

vkusné halenk

chytré hlavičk

na zem

ruce v rukavic ch

mezi řeč

hází koul

provoz na silnic

s velkou radost

řídil se radam

visí na tyč

pod lípam

přinesl květin

vzkaz v láhv

na fotografi

malujeme temperam

paní kuchařk

plnou sklenic

sov  na stromě

pobyt v Paříž

obraz na zd

hází šiškam

vidím jiřičk

jsou čiperk

papír s notam

naplnil nůš

běh po trat

sedí na mez

na hráz

zakrýt plachtam

v postel

v nové obuv

s kamarádkam

v ulic ch

ostré břitv

pro kadeřnic

hbité kočk

mám velkou náušnic

bez motork

žít ve lž ch

na velkých lod ch

tři noc  za sebou

žádné odpověd

do myší dír

kilo sol

vrstv  oblečení

film v televiz

skočil do vod

z 18 z 18

Podstatná jména

z 18
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6.
Koncovky podstatných jmen rodu středního – doplň i, í/y, ý.

dvorek s prasátk

otevřenými okn

děti jsou na hřišt

pečeme cukrov

hra s písmen

smečka s vlčat

pluje po Lab

bouchání kladiv

předpověď počas

zajíc v doupět

rozdíl mezi dvojčat

špatné span

vitamíny v ovoc

školní zvoněn

písek v pískovišt

lupič ve vězen

špinavé nádob

obdarován vejc

vysoké jměn

sladká vítězstv

chráněno hesl

pouto přátelstv

hora kamen

nové obydl

zchátralé zábradl

řídit se pravidl

chata v údol

houby v mláz

malé množstv  mléka

rákos  u rybníka

hlavní velitelstv

hvězdy na neb

hrnek se dvěma uch

ztracen v bludišt

blýskán  na obloze

koláč s jablk

pod kopyt  koní

hra s koťat

nad rozlehlými jezer

pod velkými světl

čarodějnice na koštět

hluboko v moř

vzhlíží ke slunc

s rychlými aut

studené topen

namáhavé cvičen

s bolavými kolen

zaklet  princezen

na výstavišt

kvít  na louce

matematické nadán

procházka se zvířat

odpad na smetišt

obilí na pol

z 18 z 18

Podstatná jména

z 18
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7.

s  (usušený) 
květy

v  (otočený) sešitě

 (dřevěný) kolotoč

 (krásný) šátek

v   
(nedostatečný) světle

 (hravý) mláďata

ve  (studený) vodě

s  (ručičkové) 
hodinkami

 (žlutý) kuřátka

s  (nový) pravidly

 (umyté) rukama

s  (bolavý) zuby

v  (nízké) otáčkách

v  (nepřehledné) 
zatáčkách

dvě  (zhasnutý) svíce

k  (milý) babičce

s  (dochvilný) Janem

 (prosetý) mouka

s  (narozený) dětmi

bez  (slaný) oříšků

 (zastavený) hodiny

 (odvátý) písek

ve  (sladký) tyčinkách

na  (péřový) polštáři

ve  (zpomalený) provozu

pod  (modrý) oblohou

s  (rozdováděný) 
dětmi

pro  (vyvolaný) fotografie

s  (rychlý) auty

Přídavná jména tvrdá
Napiš správný tvar slova v závorce. 

z 15 z 14

Přídavná jména – Skloňování přídavných jmen
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7.Přídavná jména měkká
Napiš správný tvar slova v závorce. 

Přídavná jména – Skloňování přídavných jmen

omáčka s  (hovězí) masem

výborný  (koza) sýr

 (orel) drápy

 (sova) houkání

 (les) potok

 (pštros) vejce

 (kukačka) hnízdo

 (les) porost

 (osel) uši

s  (páv) pery

 (sokol) let

 (králík) srst

 (kos) mláďata

dívka s  (vosa) pasem

 (sob) tažení

 (los) paroží

 (tráva) semena

 (liška) nora

 (slunce) paprsky

s  (jarní) vánkem

pro  (nejmenší) děti

máme  (nejkrásnější) les

  (medvěd) kožich

nemá rád  (husa) sádlo

koupil  (včela) med

 (ryze) zlato

nemluv s  (cizí) lidmi

spolkl  (ryba) kost

 (kočka) oči

 (pes) bouda

 (vosa) bodnutí

o  (léto) prázdninách

 (kočka) hřbet

 (velryba) ploutev

 (březost) samice

 (želva) krunýř

z 18 z 18
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9.

z 18 z 18

králové vládl

hřiby rostl

piloti přistál

peníze zmizel

děti pištěl

pstruzi plul  v řece

stařenky pletl

vlasy se česal

mrazy udeřil

tatínkové pomohl

pávi se nesl

jeleni se pásl

koberce se čistil

talíře se rozbil

fixy dopsal

ořechy dozrál

deště ustal

vlaky zrychlil

házenkáři vyhrál

kruhy se zmenšil

lékaři jej vyléčil

školáci měl  volno

sliby se nedodržel

kosi přiletěl

Francouzi vycestoval

vítězové slavil

řetězy zrezivěl

poslové přijel

květináče praskl

pláště promokl

šípy vystřelil

měsíce běžel

klíče se ztratil

lety se zrušil

houslisté hrál

rybníky se zakalil

předsedové rozhodl

hrady se opravoval

psi štěkal

vlaky vyjel  včas

policisté zatkl  zloděje

chlapci hrál  fotbal

draci létal  vysoko

ručníky se vypral

míče spadl  za plot

králíci hopsal

sněhuláci roztál

kameny spadl

malíři maloval  obrazy

hasiči vyjel

lvi spal  ve stínu

hadi se rychle plazil

chlapci se kouloval

automobily už odjel

Doplň i/y.

Shoda podmětu s přísudkem

z 18
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9.
Doplň i/y/a/o.

Shoda podmětu s přísudkem

1)  zajíci utekl  do nory, kuřata zobal  zrní, ovce se pásl , tiskárny tiskl  

dokumenty, diváci sledoval  film, mraky se rozehnal , nebe se vyjasnil , 

lucerny svítil , knihy se půjčil , vejce se rozbil , světlo svítil , motýli  

létal  na květiny, kliky se leštil , lékařky léčil , žárovky praskl , studenti  

se učil , zboží se vyprodal , slečny se líčil , pokladničky se naplnil , 

zákazy se porušil , papíry se vytiskl , děti se učil , okna se čistil , ženy  

se seznámil , káva se vylil , prádlo se žehlil , kohouti kokrhal , ptáci  

zobal , bábovka se snědl , diváci tleskal , nádobí se umyl

2)  čokolády se roztekl , vajíčka se barvil , kožichy hřál , kalkulačky se  

pokazil , komáři štípal , sudy se naplnil , dozorci hlídal , řidiči řídil , 

zahrady rozkvetl , čarodějnice čaroval , čísla se sčítal , koupaliště se  

zaplnil , zavazadla se zvážil , mýdla vyschl , přátelé nepřišl , holubi 

odletěl , sluhové obsluhoval , psaní se poslal , 

kuchaři uvařil , andělé se zjevil , sovy houkal , 

dárky se balil , miminka plakal , turisté fotil , osli hýkal , míče se  

kutálel , hadi se plazil , koťátka mňoukal , recepty se zkoušel

z 31

z 29
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pro 1. stupeň ZŠ:

• Procvičování pravopisu je součástí ucelené řady učebnic  
   a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka  
   na 1. stupni základních škol.

• Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů  
   na základě zkušeností s výukou na 1. stupni.

• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů 
   probíraných v 5. ročníku – vyjmenovaná slova a slova s nimi  
   příbuzná, pravopis souhlásek, předpony a předložky, shoda  
   podmětu s přísudkem, slovní druhy aj.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.
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